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Economische aspecten van informatietechnologie :
de stand van zaken en de praktische relevantie

Rob M.H. Deitz

1. Inleiding

Voor economische aspecten van informatietechnologie (een gebied dat in dit rapport verder aangeduid
wordt met IT-economie of ITE) bestaat de laatste tijd veel belangstelling, zowel in de literatuur als bij
het management van profit en non-profit organisaties . Dit zal nauwelijks verbazing wekken, gezien de
snelle ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van informatietechnologie (IT) en het enorme en
nog steeds groeiende economische belang . De onderzoeksinspanningen op het gebied van ITE zijn
aanzienlijk en er mag dan ook verwacht worden dat deze ons begrip van dit probleemgebied en het
arsenaal aan bruikbare hulpmiddelen voor de praktijk verder kunnen ontwikkelen . Ook in Nederland is in
de laatste jaren een aantal activiteiten op dit gebied ontplooid . Veel groter is echter het aantal onder-
zoeken dat in het VK en in de VS is uitgevoerd . In dit rapport worden Engelse en Amerikaanse alsmede
Nederlandse onderzoeksresultaten geïnventariseerd en wordt aangeven hoe en in hoeverre deze onderzoe-
ken kunnen bijdragen tot verbetering van de aanwending van IT in de praktijk . De centrale vraag daarbij
is: welke inzichten levert een economisch perspectief ten behoeve van de aanwending van IT op bedrijfs-
niveau? Verder zal een visie gegeven worden op de mogelijkheder. en wenselijke richtingen voor toe-
komstig onderzoek .

Na bespreking van een aantal basisbegrippen wordt een raamwerk gepresenteerd waarmee het onderzoek
doelgericht in kaart gebracht wordt met het oog op de vragen : welke vorderingen worden gemaakt en
wat kan de praktijk daarvan leren? Daarna zal belangrijk onderzoek van (vooral) het afgelopen decenni-
um besproken en geïllustreerd worden en in het raamwerk geplaatst. Op basis daarvan wordt de stand
van zaken geanalyseerd. Vervolgens wordt expliciet ingegaan op Nederlandse onderzoeksresultaten . Ten-
slotte zal getracht worden om een overzicht van perspectieven voor toekomstig onderzoek op te stellen
vanuit verschillende invalshoeken .

Dit overzicht kan gebruikt worden door onderzoekers die zich bewegen op het raakvlak tussen economie
en informatietechnologie om hun eigen onderzoek te plaatsen en nieuwe mogelijkheden te onderkennen .
Tevens geeft het aan hen die vanuit de praktijk geïnteresseerd zijn (zoals managers en adviseurs) een
indruk van de in de literatuur aanwezige toepasbare kennis . Bakos en Kemerer (1992) onderkennen het
potentieel van IT-economie: "researchers in the intersection of IT and economics are well-positioned to
create and exploit in the next five years a number of breakthroughs that will greatly advance the state of
the art in MIS-research, and will prove valuable to information systems professionals, thus advancing the
state-of-practice as well ." Ook Kriebel en Moore (1980) benadrukken het belang van de ITE-invalshoek,
wanneer zij stellen dat "without exaggeration, the basic challenge of management is economics : how to
choose to employ scarce productive resources to accomplish objectives effectively ."

2. Definiëring en raamwerk

Onder informatietechnologie worden alle benodigde middelen voor de geautomatiseerde transport, opslag
en verwerking van gegevens verstaan . Zowel zaken als hard- en software als de benodigde mensen en
methoden maken daarbij dus deel uit van het onderzoeksgebied. ITE maakt bij het bestuderen van IT
gebruik van theorieën en inzichten die afkomstig zijn uit de economische wetenschap . De economie
bestudeert het welvaartsstreven van de mens en de schaarse middelen die deze daarbij ter beschikking
heeft. Begrippen als nut, schaarste en transactie staan in de economie centraal . In de ITE wordt dus
onderzocht op welke wijze IT wordt (en kan worden) ingezet met het oog op het bereiken van economi-
sche doelstellingen . Alhoewel een economische benadering van problemen op velerlei niveaus mogelijk is
(landen en branches maar ook bijvoorbeeld individuen) wordt de aandacht hier gericht op het bedrijfsni-
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veau . Bij economische doelstellingen van bedrijven kan gedacht worden aan bijvoorbeeld winst, continu-
iteit, produktiviteit of marktaandeel . De in deze bijdrage gekozen (bedrijfseconomische) invalshoek zou
overigens, in termen van Ryan et al . (1992), ook met het begrip management accounting kunnen worden
aangeduid, waaronder zij "that branch of accounting which seeks to meet the needs of managers" ver-
staan .

Doelstellingen van deze studie zijn de volgende :
1) nagaan welke theoretische vorderingen in onderzoek op het gebied van ITE kunnen worden

waargenomen ;
2) onderzoeken in hoeverre en op welke wijze deze onderzoeken bijdragen leveren aan de bedrijfs-

praktijk ;
3) aanbevelingen doen omtrent toekomstig onderzoek .

Om aan de eerste twee doelstellingen te kunnen voldoen zullen we, na inventarisatie van het onderzoek,
proberen om dit onderzoek te ordenen; hiervoor zullen de volgende ordeningscriteria worden gebruikt :
* Teneinde de aard van de bijdrage vast te kunnen stellen wordt in de eerste plaats gebruik ge-

maakt van het criterium analytisch onderzoek versus ontwerpgericht onderzoek . In het eerstge-
noemde geval is de onderzoeker geïnteresseerd in het verklaren en voorspellen van verschijnse-
len. Bij ontwerpgericht onderzoek, de tweede mogelijkheid, werkt de onderzoeker vooral toe
naar probleemoplossingen via de constructie van methoden en technieken of ingrepen in de
realiteit. Waar de theorie in de eerste benadering meer aspectmatig van aard is (methodengericht
en vakspecifiek), kan deze in de tweede benadering integraal genoemd worden (noodzakelijk
t.b.v. probleemoplossing) . Uiteraard kan onderzoek kenmerken uit beide benaderingen in zich
dragen. Daarnaast is het zo dat beide benaderingen elkaar kunnen beïnvloeden, van elkaar kun-
nen profiteren en met elkaar samenhangen .

* De typering volgens De Leeuw (1990) geeft, als tweede criterium, aan in hoeverre het onderzoek
praktijkgericht genoemd kan worden (afhankelijk van de binding met concrete 'klanten') . De
Leeuw onderscheidt de volgende onderzoekstypen :
- Zuiver wetenschappelijk onderzoek of fundamenteel onderzoek : dit onderzoekstype is niet

gericht op praktische problemen maar meer op wetenschappelijke kennisverwerving.
- Maatschappelijk relevant onderzoek : dit onderzoekstype is 'indirect' gericht op (toekom-

stige) maatschappelijke problemen maar is nog van zeer algemene aard .
- Beleidsrelevant onderzoek : dit type is gericht op bestaande, potentiële 'probleemhebbers'

en beoogt hier een bijdrage te leveren aan praktijkproblemen .
- Praktijkonderzoek: dit type onderzoek kan worden onderscheiden in beleidsondersteunend

onderzoek (onderzoek gericht op het bevredigen van een kennisbehoefte omtrent gespeci-
ficeerde praktijkproblemen) en probleemoplossend onderzoek (neemt het totale probleem
van de klant in beschouwing) . Ook dit type onderzoek kan bijdragen tot wetenschappelij-
ke kennisvorming .

Uiteraard zijn nog vele andere indelingen mogelijk (zoals bijvoorbeeld naar onderzoeksmethode) . Hier-
voor is echter niet gekozen aangezien dergelijke methodologische criteria vaak meer zeggen over het
'hoe' dan over het 'wat' en minder goed lijken bij te dragen tot het beantwoorden van de eerder gestelde
vragen .

Gebruik makend van de genoemde criteria kan een classificatie van onderzoek opgesteld worden, waarbij
is aan te geven in hoeverre en op welke wijze dit onderzoek leidt tot toepasbare kennis voor de bedrijfs-
praktijk. Dit leidt tot het raamwerk in figuur 1 .
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Figuur 1 . Raamwerk voor classificatie van onderzoek

ontwerpgericht

Een beperking van dit raamwerk is dat het niet mogelijk is om na invulling het 'ontwikkelingsniveau'
van een onderzoeksgebied te beoordelen. Ook hiervoor zijn vele maatstaven mogelijk (alhoewel beoor-
deling altijd een uiterst moeilijke aangelegenheid zal zijn) . Een bruikbare maatstaf lijkt te zijn de mate
waarin onderzoeksrichtingen meer of minder vaak de cyclus tussen ontdekking' (het komen tot nieuwe
concepten, voorspellingen, hypothesen en dergelijke) en 'beproeving' (de bevestiging door de vergelij-
king met de werkelijkheid) hebben doorlopen, teneinde tot theorie- c .q. strategievorming te komen. Het
dient daarbij echter wel zo te zijn dat er wordt voortgebouwd op bestaande 'onderzoeksprogramma's'
(bestaande benaderingen van probleemgebieden). De aanname daarbij is dat na een bepaald aantal
toetsingen er meer consensus over theorieën en ontwerpen ontstaat en er 'vervolgonderzoek' gericht op
verfijning en verbreding zullen ontstaan . Het inschatten van deze ontwikkelingsgraad is momenteel helaas
nog een vrij subjectieve exercitie op basis van een globale indruk van de bekende publicaties . Toch
wordt in het navolgende deze stap niet achterwege gelaten . Overigens is de gekozen (normatieve) bena-
dering is in grote lijnen ontleend aan de ideeën van Lakatos (zoals beschreven in Korthals 1989). De
conclusies kunnen die naar aanleiding van het literatuuronderzoek geformuleerd zijn kunnen echter
slechts 'hypothetisch' genoemd worden . De 'ontwikkelingsgraad' zal per onderzoeksgebied grafisch
weergegeven worden in de matrix .

3. Enkele opmerkingen met betrekking tot het literatuuronderzoek

Alhoewel de hoeveelheid onderzoek op het gebied van IT-economie in eerste instantie aanzienlijk lijkt, is
nog maar de vraag of van een 'hausse' gesproken kan worden . Een zeer interessante recente bijdrage op
het gebied van IT-economie is het artikel van Bakos en Kemerer (1992), waarin 144 publicaties geïnven-
tariseerd en geclassificeerd worden (tot 1990); het onderhavige artikel is gedeeltelijk op dit artikel
gebaseerd, aangevuld met Nederlandse literatuur en een aantal meer recente buitenlandse onderzoeken .
Reeds in 1980 publiceerden Kriebel en Moore echter al een overzichtsartikel over bijna 100 bijdragen op
het gebied van IT-economie. Daarnaast kan verwezen worden naar het boek van Kleijnen (1980) dat
bestaat uit een verzameling van benaderingen voor de waardebepaling van informatie en informatiesys-
temen. Nog verder terugkijkende vallen bijvoorbeeld "Economics of Informatics" op (Frielink 1974), de
proceedings van een symposium over thema's als macro-economische aspecten van IT, kosten/baten
analyse, planning en control van IT binnen ondernemingen en de doorbelasting van IT-diensten . Belang-
stelling voor IT-economie is dus zeker niet alleen iets van de laatste tijd .

De belangrijkste literatuurbronnen voor het onderhavige artikel (naast de in Bakos en Kemerer genoemde
artikelen) waren een aantal belangrijke internationale tijdschriften op het gebied van informatietech-
nologie (Journal of Management Information Systems, Decision Support Systems, Management Infor-
mation Systems Quarterly en Information Management) sinds 1991, de Nederlandse tijdschriften Infor-
matie, Bedrijfskunde en ESB en de Exerpta Informatica-database .

4. Recent onderzoek in de VS en het VK op vijf onderzoeksgebieden binnen ITE

We onderscheiden in dit artikel (analoog aan Bakos en Kemerer) de volgende vijf onderzoeksgebieden in
ITE: (I) information economics, (II) vraag/aanbod analyses, (III) financieel-economisch management,

analytisch
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(IV) industriële organisatie en (V) institutionele economie (Bakos en Kemerer bespreken in hun artikel
overigens zeer summier ook macro-economische aspecten) . Deze klassen vertegenwoordigen 'stromin-
gen' binnen de economische literatuur, waarbinnen bepaalde onderwerpen en theoretische concepten
centraal staan . Deze vijf klassen pretenderen geenszins het volledige terrein van de bedrijfseconomie te
dekken. Met name niet, omdat het nauwelijks mogelijk zal zijn een sluitende afbakening van het begrip
'economie' te verkrijgen (denk aan de, soms gevoelige, raakvlakken met bedrijfskunde, organisatiekun-
de, marketing, accountancy etc .). Desondanks lijkt een belangrijk deel van de bedrijfseconomische
invalshoeken van ITE te zijn vertegenwoordigd .

De vijf gebieden zullen in sommige gevallen verder worden onderverdeeld teneinde een meer genuan-
ceerde classificatie mogelijk te maken . In deze paragraaf worden de genoemde onderzoeksgebieden
achtereenvolgens besproken, waarbij eerst een korte beschrijving wordt gegeven van de belangrijkste
kenmerken van het onderzoeksgebied. Daarna wordt de recente literatuur besproken en tenslotte wordt
een evaluatie van het onderzoek op elk gebied gemaakt .

I. Information economics of informatie-economie (IE), gaat uit van het schaarste-aspect van infor-
matie en de waarde die deze heeft voor beslissers in onzekerheid . Beslissingstheorie wordt
toegepast voor economische problemen (Kleijnen 1980) . IE is een sterk geformaliseerde/mathe-
matische theorie, die uitgaat van rationele beslissers . Op het gebied van IE staat de (verwachte)
economische waarde van de informatie die door IT wordt gegenereerd centraal . De waarde van
informatie wordt bepaald door de mogelijkheid om met deze informatie tot betere beslissingen te
komen. IE kent een stevige basis in de wiskunde, de economie en de statistische beslis-
singstheorie. Een pionier op dit onderzoeksgebied is Marschak (zie bijvoorbeeld Marschak
1968) . Daarnaast kan voor een bespreking van de mogelijkheden en beperkingen van IE ver-
wezen worden naar Emery (1969), Kleijnen (1980), Kaplan (1984) Feltham (1986) en Repo
(1989) .

De belangrijkste toepassing op het gebied van IT-economie betreft vooral de kosten/baten analyse
van informatiesystemen . Barua et al. (1989) is een voorbeeld van deze toepassing op het gebied
van het ontwerpen van informatiesystemen . Barua et al. hanteren een ontwerpgerichte werkwijze
om op basis van een combinatie van de formele benadering van IE en inzichten uit de informati-
ca te komen tot een theoretisch model voor het veranderen van bestaande informatiesystemen .
Hun onderzoek is nader toegelicht in inzet 1 en is zeer illustratief voor deze benadering . Ook
Feltham (1986) deed eerder een vergelijkbare poging met beperkt resultaat . De complexiteit van
de modellen leidt tot de noodzaak tot abstractie die de praktische bruikbaarheid beperkt . Repo
(1989) concludeert "if we look further at examples of empirical studies . . . additional evidence is
provided of the poor results such approaches have produced in practice ." Kleijnen concludeert
dat de IE-theorie vooral toepasbaar is op eenmalige (bijvoorbeeld strategische) beslissingen . Ook
Kaplan (1984) stelt dat realisatie van het potentieel van de IE benadering nog vele jaren op zich
zal laten wachten . Bakos en Kemerer concluderen dat "arguably, information economics has not
had much impact within applied IT-research to data," en "very few researchers in this area have
gone beyond the theory building stage . . until this is done, IE may not reach its full potential
impact . "

De IE benadering kan voornamelijk als analytisch onderzoek van fundamenteel wetenschappelijke
of enigszins maatschappelijk relevante aard gezien worden (behoudens een enkele poging tot
praktische, ontwerpgerichte, toepassing zoals Barua et al .). Onderzoeken op dit gebied bouwen
vrij consequent voort op de basis die is gelegd door onder meer Marschak . Praktisch bruikbare
ontwerpen voor bijvoorbeeld methoden voor kosten-baten analyse lijken echter nog ver weg .

II . Vraag/aanbod analyses : de theoretische basis voor dit gebied is uit de micro-economie af-
komstig . Deze theorie wordt toegepast om via het bepalen van formele produktie- en kosten-
functies (in termen van historische trends of huidige situaties) tot voorspellingen en verklaringen
te komen op het gebied van bijvoorbeeld schaalgrootte-effecten bij software-ontwikkeling, de
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inzet 1

Barua, Kriebel en Mukhopadhyay (1989) trachten concepten uit de informatie-economie (IE ) te verbreden om

een formeel model voor de kwaliteit van informatie te ontwikkelen. Dit model zou kunnen worden toegepast

bij het ontwerp en de evaluatie van tnanagementinformatiesystemen . De basis daarbij wordt gevormd door de
beschouwing van de kwaliteit van informatie, die afgemeten wordt aan de toegevoegde waarde voor de
beslisser/gebruiker. Door 1B-concepten toe te passen trachten zij een oplossing aan te dragen voor een
probleem waar de literatuur over 'user-satisfaction' mee kampt : er is geen directe relatie met de economische

'baten' van informatiesystemen.

Zij identificeren eerst een 6-tal attributen van signalen: timing en frequentie, de monitoring-periode, de

signaal-resolutie, accuratesse en a informativiteit' . Van deze attributen wordt een formele definitie g.eintrodu-

ceerd. Een beslissingssituatie vereist een bepaalde 'combinatie' van attributen, die de waarde van, de infpr-

'matie bepaalt. Alleen de context -relevante attributen leveren waarde . Aan de hand van een voorbeeld (een
MRh-systeem) illustreren zij op formele wijze de relatie tussen karakteristieken van de besluitvor-
mingssituatie en de systeemattributen .

Het informatiesysteem bestaat uit de volgende vijf subsystemen : een monitoring-, een storing-, een proces-
sing-, een retrieving- en een transmitting-subsysteem . Uitgaande van -de attributen kunnen de eisen voor elk
subsysteem worden vastgesteld . De door hen voorgestelde systeem-hiérarchie signaal-attribuut, subsysteem-
karakteristieken en ontwerpvariabelen, vormt de basis voor (her)ontwerptechnieken voor management

informatiesystemen. Bij deze techiek worden de volgende fasen doorlopen:

1. Beschrijf de effecten van de signaalattributen op de (payoff van de) besluitvorming .

2. Variéer de subsysteem-attributen en beschrijf de effecten op de attributen ; wanneer geen effect
optreedt kan het subsysteem-karakteristiek verwijderd worden .

3. Onderzoek het effect van ontwerpvariabelen op de attributen en verwijder de ineffectieve variabelen .
4, ()p basis van het voorgaande is het mogelijk om_het effect van de ontwerpvaríabelen op de payoff

van de beslisser te bepalen en zodoende (op basis van kosteninformatie) een economisch optimaal
herontwerp bepalen .

Het resulterende herontwerp is echter slechts optimaal op subsysteemr.iveau en kent een risico van subop-

timalisatie . Toch, zo beargumenteren de onderzoekers, is de techniek bruikbaar op tot betere inschattingen
van kosten en baten van een systeem te komen . In later onderzoek is deze methode volgens de auteurs prak-
tisch toegepast in de inkoop-afdeling van een MRP-gestuurde produktie-organisatie ; over de resultaten

daarvan vermeldt het artikel niets .

prijs/prestatie-verhouding van hardware, prijsstelling van IT-diensten of de kostenverhouding
tussen ontwikkeling en onderhoud . Bakos en Kemerer bespreken in hun artikel hard- en software
apart.

Willoughby (in Frielink 1974) geeft een omvangrijk literatuuroverzicht op het gebied van de
effecten van systemen van interne doorbelasting van automatiseringsdiensten . Hij bespreekt
alternatieve systemen voor doorbelasting zoals budgetten, standaardkosten, marktprijzen etc . en
factoren van invloed zoals schaalgrootte, de leercurve en de kostprijs-samenstelling . De verwij-
zingen betreffen voor een belangrijk deel experimenteel en vergelijkend analytisch onderzoek .
Ook Kleijnen (1980) behandelt aspecten van vraag en aanbod en geeft verwijzingen naar theore-
tisch en analytisch onderzoek .
Mendelson (1987) onderzoekt de vraag of er rond 1980 schaalgrootte-effecten bestaan voor
automatisering, teneinde aanbevelingen te kunnen doen voor het al dan niet decentraliseren van
IT-diensten . Een belangrijk uitgargspunt daarbij vormt 'Grosch's law', die stelt dat de marginale
kosten van een prestatie-eenheid van computerhardware afnemen bij een hoger transactievolume .
Na een vergelijkende studie van ca . 95 computersystemen weerspreekt Mendelson de conclusies
van eerder onderzoek op dit gebied en kan geen schaalgrootte-effecten aantonen voor verschil-
lende klassen van hardware-systemen .
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Gurbaxani en Mendelson (1992) concluderen na een vergelijkende analyse dat, in tegenstelling
tot de opvatting dat binnen bedrijven de kosten van software sneller toenemen dan hardware-
kosten, dit niet het geval is en dat vooral hardware-uitgaven op geaggregeerd niveau reageren op
externe ontwikkelingen (met name de groei van het bruto nationaal produkt) . Inzet 2 geeft een
beschrijving van dit onderzoek . Deze beschrijving geeft een goed beeld van de werkwijze die
binnen dit onderzoeksgebied wordt gehanteerd .

Een invalshoek in dit onderzoeksgebied die veel aandacht heeft gekregen is de schatting van
software-kosten (en gerelateerde thema's als de produktiviteit van software-ontwikkeling en de
mogelijkheden van hergebruik) . Tate en Verner (1991) geven een overzicht van benaderingen en
van analytisch onderzoek. Onder meer Putnam (zie bijvoorbeeld Putnam 1992) en Boehm (bij-
voorbeeld Boehm 1981) hebben een belangrijke basis gelegd voor veel onderzoek op dit gebied .
Er zijn veel methoden voor kostenschatting ontwikkeld (bijvoorbeeld COCOMO en functie-punt
analyse) . Verscheidene onderzoekers hebben pogingen ondernomen om de praktische toepasbaar-
heid van dergelijke methoden te evalueren .

Deze invalshoek kan als maatschappelijk en beleidsrelevant onderzoek gekenschetst worden van
een gedeeltelijk analytisch karakter (verderop ook met IIa aangeduid) . Het gebied van de soft-
ware-kostenschatting (IIb) heeft ook deels een ontwerpgericht karakter . Dit gebied kent een
redelijke tot goede basis op het gebied van empirische toetsing (wellicht vanwege de goede
mogelijkheden voor modellering en hypothesevorming, zowel voor hard- als voor software). De
genoemde onderzoeken starten overwegend vanuit een vergelijkbare micro-economische invals-
hoek en er lijkt dan ook al een aanzienlijke onderzoekstraditie te zijn opgebouwd . Bakos en
Kemerer achten op dit gebied nog een aanzienlijk potentieel voor verdere ontwikkeling aanwezig .
Daarbij lijkt dit onderzoeksgebied nogal onderhevig aan de invloed van de snelle technologische
ontwikkelingen (momenteel bijvoorbeeld thema's als outsourcing, CASE-tools, hergebruik en
dergelijke) en dient daarop steeds weer te reageren .

III . Financieel-economisch management van IT- in deze benadering wordt de organisatie als een
doelgericht samenwerkingsverband van mensen gezien waarbij IT word ingezet teneinde gemeen-
schappelijke organisatiedoeleinden te bereiken . Deze richting van onderzoek bouwt gedeeltelijk
voort op de neoklassieke economische theorie, die rationele beslissers en een perfecte marktwer-
king veronderstelt. Zodoende kunnen investerings- en andere beslissingen rationeel onderbouwd
worden. Gezien de breedte van dit onderzoeksveld zal dit onderverdeeld worden naar :
a) investeringsbeslissingen (vooral ex-ante rechtvaardiging) ;
b) performance-meting van IT ;
c) operationele beheersing van IT .

Ad a) Op het gebied van investeringsbeslissingen zijn vele onderzoeken bekend . Veelvuldig
aangehaald worden Parker et al . (1988) die een methode ontwikkeld hebben om te kun-
nen beslissen omtrent investeringen in IT (onder de naam Information Economics) . Deze
methode tracht een verbinding tot stand te brengen tussen de technologie-invalshoek en
de economische invalshoek van IT-investeringen . De methode is in essentie een scoring-
techniek en tracht praktische beperkingen van de financiële benadering te ondervangen .
In Parker et al . (1989 ; zie voor een beschrijving inzet 3) is deze methode in een ruimer,
strategisch, verband geplaatst .

Een ander voorbeeld is Bedell (1985) die de prioriteitsstelling (binnen beperkte budget-
ten) tracht te ondersteunen met behulp van een portfolio-aanpak (waarbij binnen een por-
tefeuille of portfolio van investeringsprojecten de prioriteiten worden bepaald op basis
van de criteria belang en kwaliteit) . Ook Buss (1983) heeft een methode ontwikkeld voor
de prioriteitsstelling, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de financiële baten, kwali-
tatieve baten, ondernemingsdoelen en het technische belang . Andere voorbeelden zijn
Sassone 1988 (die zich in het artikel over methoden voor kosten/baten analyse vooral op
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Ourbaxani en Mendelson (1992) voerden empirisch onderzoeken uit naar de groei van IT budgetten voor
hard- en software. Begrip van de factoren die daarbij een rol spelen is van belang in de besluitvorming voor
zowel IT-gebruikers als voor de IT-industrie . Vaak wordt verondersteld dat software-kosten (ontwikkeling en
onderhoud) relatief sterker groeien dan hardware-kosten . Deze veronderstelling, veelal in een S-curve
weergegeven, is in vele gevallen de oorzaak van (te) veel aandacht voor software-kosten door managers .

Gegevens uit de IDC-databank, waarin jaarlijks enquêtegegevens over IT-budgetten van honderden bedrijven
uit vele verschillende sectoren worden opgenomen, worden door de onderzoekers geanalyseerd op gedrag in
de tijd en opbouw . De in de databank geregistreerde budgetcomponenten zijn :
1> systeemhardware, data-entry en data-communicatie installaties (hardware)

2. software, diensten en communicatie-kosten (software excl . personeel)

S, personeel
4> supplies and overhead-kosten

Het software-gedeelte bestaat uit de som van component 2 plus 50 % van de personeelskosten (een percentage
dat in verschillende eerdere onderzoeken naar voren is gekomen als 'toerekenbaar' aan ontwikkeling en on-
derhoud van software). Op basis van deze gegevens wordt de vraag gesteld of de relatieve aandelen van hard-
en software in de totale IT-uitgaven gelijk blijven . Dit wordt bevestigd aangezien er over de gehele gemeten
periode (í976-19$4) slechts sprake was van kleine schommelingen in de relatieve budgetbestanddelen .

Uitgaande van de veronderstelling dat beslissers de waarde minus de kosten van hard- en software maximali-
seren, zullen zij die verhouding hardwarelsoftware kiezen die dit realiseert . Daarbij geldt

MAX {W ( St,Ht ) - Cs*St - Ch*Ht}

Maximaliseer het verschil tussen de waarde van de software-hardware combinatie op tijdstip t (W ( St,Ht ))
en de kosten ten behoeve van software (verbruik * kosten per eenheid of Cs*St) en hardware (verbruik *
kosten per eenheid of Ch*Ht) . Gezien de sterk dalende prijs-prestatie verhouding van hardware en de bijna
gelijk blijvende produktiviteit van de software-ontwikkeling is het aannemelijk dat er een substitutie-effect
plaatsvindt tussen soft- en hardware . Hoewel het relatieve budget-aandeel gelijk blijft, wordt de IT-omgeving

steeds meer hardware-intensief.

Daarnaast vergelijken de onderzoekers de tijdreeksen met de groei van het bruto binnenlands produkt, vanuit
het vermoeden dat de economische situatie van invloed is op de investeringen . Daarbij blijken vooral de
hardware-investeringen te worden beïnvloed . Dit is in feite niet verwonderlijk, aangezien de hardware-
uitgaven in investeringsbudgetten eenvoudiger te beïnvloeden zijn dan de personeelskosten . Daarnaast is het
zo dat software veelal langdurige ontwikkelingstrajecten betreft, hetgeen bijdraagt aan de inflexibiliteit van
deze component. De onderzoekers stellen naar aanleiding van dit onderzoek :
- zowel de hardware- als de software uitgaven zijn in de genoemde periode sterk gestegen ;

- de verhouding softwarelhardware in de IT-uitgaven blijft gemiddeld gelijk ;
- schommelingen in de verhouding zijn vooral aan macro-economische ontwikkelingen te relateren, die

schommelingen van de hardware-component veroorzaken ;
- hardware-capaciteit is sneller gegroeid dan software-Gapaciteit, hetgeen een substitutie-effect in-

diceert (waarbij we kunnen denken aan meer kapitaal-intensieve ontwikkeling door middel van case-
tools en applicatiegeneratoren) .

de kwantificering van baten richt), Dos Santos 1991 (die de optietheorie toepast voor met
name lange-termijn investeringen), Turnbull 1991 (gericht op infrastructurele investerin-
gen), Clemons en Weber 1990 (strategische investeringen) en Kaplan 1986 (investeringen
in computer integrated manufacturing (CIM)) . Veel van deze benaderingen worden
gekenmerkt door een ontwerpgerichte 'exploratieve' werkwijze (met Dos Santos en
Sassone als uitzonderingen; die een meer analytisch/theoretische benadering kiezen) .
Over de toepassing van dergelijke methoden in de praktijk is nog nauwelijks in de weten-
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Parker, Trainor en Benson (1988 en 1989) beschrijven een benadering voor een succesvolle 'link' tussen een
verbeterde bedrijfsprestatie en informatiesystemen . Deze benadering omvat onder meer de ontwikkeling van
de Informatiesysteem-strategie en het evalueren en prioritiseren van projecten en architecturen dat zich
voornamelijk op het vraagstuk van evaluatie richt .

De basis voor de benadering wordt gevormd door de samenhang van dé belangrijkste activiteiten die binnen
de IS-organisatie dienen plaats te vinden ('enterprise wide information management') : de ondersteuning van

de bedrijfsstrategie en het ondersteunen van de ontwikkeling van de infrastructuur . Hieruit resulteren de

volgende plannings-activiteiten :
- alignment (vertalen van bedrijfsbehoefte in IT- en IS-plan) ;
- opportunity (lange-termijn plan voor IS/IT ter ondersteuning en verbetering van de bedrijfsstrategie) ;

- impact (invloed van technologische kansen op de strategie) ;
- organization (de ondersteuning en aanpassing van de organisatie op korte termíjqn ter uitvoering van

de bedrijfsstrategie) .

Deze plannings-activiteiten zijn circulair en beschouwen de samenhang tussen een top-down en bottom-up
benadering als essentieel voor een effectieve allocatie van middelen. Ten behoeve van de besluitvorming
omtrent de middelenallocatie hebben de auteurs de 'information economics' benadering ontwikkeld . Het
uitgangspunt daarvan is dat niet alle kosten en baten kwantificeerbaar zijn, waardoor de uiteindelijke lijst van
goedgekeurde projecten niet dezelfde is als de lijst met de hoogste financieel aantoonbare baten . De auteurs
suggereren dat, teneinde de bedrijfsstrategie te ondersteunen, de volgende elf categorieën van kosten, baten
'en risico's in ieder geval besproken dienen te worden :
- financiële kosten en baten, waarbij ook indirecte effecten dienen te worden meegenomen
- mate van overeenstemming met de bedrijfsstrategie
- concurrentievoordeel
- verbeterde managementinformatie
- concurrentie-timing
- mate van overeenstemming met de informatiesysteem-architectuur
en de volgende risico's en onzekerheden :
- strategische onzekerheid
- organisatie-risico
- infrastructureel-risico
- definitie-onzekerheid
- technologische onzekerheid .

Communicatie en consensus zijn essentieel voor het verhelderen van de kosten, baten en risico's . Na het

verzamelen van de projectvoorstellen worden deze, met behulp van 'scoring' op de bovengenoemde effecten
geëvalueerd (d .w.z. het toekennen van scores en wegingsfactoren aan elk effect) . De bedrijfsstrategie dient

het uitgangspunt te vormen voor de weegfactoren. Binnen het beschikbare budget verdient vervolgens het
hoogst scorende 'pakket' van projecten de voorkeur .

schappelijke literatuur gerapporteerd (dit staat overigens in contrast met bijvoorbeeld de
traditie die is opgebouwd met betrekking tot technieken voor de schatting van software-
kosten) . Een van de schaarse voorbeelden hiervan is de publicatie van Banker en Kauff-
man (1991), waarin zij rapporteren over de toepassing van 'business value linkage impact
analysis', een (zelf ontwikkelde) methode om de waarde van IT te bepalen. Deze metho-
de is toegepast bij de analyse van een IT-investering bij een bank . Interessant daarbij is
dat in deze studie gebruik is gemaakt van kennis die eerder is opgedaan in analytisch
onderzoek op het gebied van industriële organisatie (zie later onder ad . IV) .
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Een volledig andere invalshoek voor onderzoek van IT-investeringsbeslissingen is geko-
zen door bijvoorbeeld Yan Tam (1992), Bacon (1992), Hochstrasser (1990) en Farbey et
al. (1992) ; zij voeren exploratief (verkennend) analytisch onderzoek uit .
Yan Tam beschrijft een empirische studie van een verkennend karakter : een enquête

onder 134 managers . De resultaten suggereren dat financiële technieken van beperkte
invloed zijn op de investeringsbeslissing, onder meer door knelpunten bij het schatten
van de kosten en baten. De strategische waarde wordt door beslissers als belangrijkste
criterium bij het nemen van beslissingen naar voren gebracht .
Bacon onderzocht bij 80 beslissers de criteria die worden gebruikt voor de middelen-
toewijzing. Daarbij is naar voren gekomen dat financiële technieken (rendement, terug-
verdientijd en contante waarde) veelvuldig worden toegepast, maar dat ook expliciet
rekening wordt gehouden met de strategische doelstellingen van de onderneming en
verbeterde management-informatie .
Hochstrasser rapporteert over een studie bij 34 bedrijven naar de gebruikte methoden
voor de evaluatie van IT-investeringen en de daarvan ondervonden resultaten .
Farbey et al. hebben een vergelijkende studie uitgevoerd van 16 projecten waarbij is
gekeken naar welke baten er verwacht werden, hoe de besluitvormingsprocessen zijn
verlopen en welke methoden/technieken er voor de kosten/baten analyse zijn gebruikt .
Daarbij is naar voren gekomen dat de aanpak voor de evaluatie bij de meeste projecten
vooral ad-hoc te noemen is (zie ook inzet 4) .

Dit onderzoeksgebied kent dus enerzijds een ontwerpgericht exploratief karakter, waarbij
de aandacht voornamelijk is gericht op het ontwikkelen van methoden en technieken voor
de evaluatie van IT-investeringen (in het raamwerk aangeduid als IIIal) . Anderzijds is er
sprake van veel onderzoeken van een meer vergelijkend exploratief karakter (IIIa2) .
Beide 'stromingen' zijn echter nog slechts in beperkte mate tot ontwikkeling gekomen,
hetgeen ook veroorzaakt lijkt te worden door het ontbreken van een gemeenschappelijke
theoretische basis . Dit, ondanks de toenemende inspanningen op dit gebied (waarvan de
bovengenoemde verwijzingen slechts een beperkte selectie vormen) .

Ad b) Binnen deze klasse (performance-meting) worden onderzoeken besproken die gericht zijn
op de bepaling van de invloed van IT op de bedrijfsprestaties .
Cron en Sobol (1983) voerden een vergelijkende exploratieve studie uit onder 138 groot-
handelsbedrijven . Zij hebben getracht om een relatie te leggen tussen prestatie-indicatoren
(rendement totaal vermogen, rendement eigen vermogen, winst/omzet en omzetgroei) en
de wijze waarop automatisering wordt ingezet . Onder meer eigendom of leasing van
computers en de gebruiksintensiteit blijken van invloed op de prestatie .
Crowston en Treacy (1986) geven een overzicht van onderzoek dat een relatie probeert te
leggen tussen een aantal 'input-variabelen' en de uiteindelijke prestatie van automatise-
ring. Zij concluderen uiteindelijk dat "so far we seem to have learned little about the
impacts of IT on enterprise level productivity ." Zij wijten dit vooral aan een gebrekkige
theoretische onderbouwing tot op heden .
Ook Kauffman en Weill (1989) inventariseren een dertiental onderzoeken en concluderen
ook dat er nog geen overtuigend bewijs is geleverd dat het gebruik van IT de prestatie
verbetert. Zij komen tot aanbevelingen omtrent toekomstig onderzoek, waarbij de nadruk
wordt gelegd op de theoretische onderbouwing .
Alpar en Kim (1990) onderzoeken de invloed van het gebruik van IT op de prestatie op
business-unit en ondernemingsniveau voor bankdiensten .
Strassman (1990) probeert via toetsend onderzoek een relatie te leggen tussen de 'pro-
ductiviteit' van het management en de uitgaven voor IT .
Saunders en Jones (1992) hebben een delphi-onderzoek uitgevoerd, gevolgd door inter-
views, teneinde performance-indicatoren voor de IT-functie te inventariseren .
Mahmood en Mann (1993) geven een interessante samenvatting van tientallen eerdere
studies (waaronder enkele van de hiervoor genoemde) naar de relatie tussen IT-variabelen

Deitz/TUE/BDK 9



inzet 4

Farbey, Land en Targett (199 2) onderzoeken in de praktijk de invloed van de evaluatie vann kosten en baten

op de-besluitvorming omtrent IT-investeringen. Op basis daarvan geven zij aanbevelingen over verbeterings-

mogelijkheden,

Het (exploratieve) onderzoek omvat 16 daadwerkelijk geimplementeerde investeringen in 16 verschillende

organisaties. Daarbij bleken de volgende categorieën van baten in de praktijk te worden gebruikt (in volgor-
den van toenemend belang) :
1 . efficiency
2, functionaliteit
3. communicatie
4. management
5 . strategie

Bij het onderzoek kwam naar voren dat het meestal van groot belang is dat een individu ('champion') zich
'stexkk maakt' om de investering goedgekeurd te krijgen . De formele procedures voor goedkeuring (voorzover
aanwezig) bleken van gering belang en in vele gevallen werden de baten van de investering nauwelijks

gekwantificeerd. Evaluatie achteraf bleek slechts in een beperkt aantal gevallen voor te komen . Slechts in drie

gevallen bleek de financiële rechtvaardiging daadwerkelijk van belang . In de meeste gevallen werd er een

kwalitatieve (5) of helemaal geen (7) rechtvaardiging uitgevoerd . De oppervlakkige bespreking van de
resultaten van de case-studies doet overigens vermoeden dat men er slechts in beperkte mate in is geslaagd
om veel relevante gegevens te verzamelen dan wel de onderzoeksresultaten juist te interpreteren en benutten .

Op basis van het voorgaande en een bespreking van een aantal bekende technieken voor kosten/baten analyse
komen de onderzoekers tot een (aanzet voor een) methode waarmee het mogelijk zou moeten zijn om,
afhankelijk. van de situatie, de meest bruikbare techniek te kiezen. Deze houdt in :

1) specificeer de situatie (de aard van de investering, de fase van besluitvorming en de karakteristieken
van de organisatie) ;

2) bepaal welke techniek(en) het meest bruikbaar zijn .

Ten behoeve van stap 2 geven de onderzoekers een matrix waarin een 12-tal technieken (variërend van
traditionele financiële technieken tot bijvoorbeeld de benadering van Parker et al .) zijn geclassificeerd .

Het artikel geeft een aantal interessante ideeën weer over de vele aspecten die van belang zijn bij de besluit-

vorming; een degelijke onderbouwing en samenhang ontbreken echter, waardoor de resultaten slechts in
beperkte mate bruikbaar zijn voor vervolgonderzoek .

(zoals IT-kosten) en financiële en strategische variabelen (bijvoorbeeld winstmarge en
omzet) . Zij concluderen in niet mis te verstane bewoordingen dat "the major problem
with these previous studies is that they failed to address two fundamental issues that are
essential to this type of research : (1) adoption of a conceptual framework to define IT
investment and organizational performance and, (2) identification of relevant and accurate
measures to operationalize these concepts. Alhoewel het daaropvolgende verslag van
eigen (exploratief) onderzoek met betrekking tot deze twee aspecten ook niet echt over-
tuigend genoemd kan worden, komen zij toch tot lezenswaardige bevindingen, met name
betreffende de invloed van uitgaven voor IT-opleiding op de 'performance' van de orga-
nisatie (zie ook inzet 5) .

We concluderen hier dat er, vooral de laatste jaren, veel aandacht is uitgegaan naar dit
thema, vooral via vergelijkend onderzoek van voornamelijk exploratief karakter . De
resultaten zijn echter nog beperkt te noemen, hetgeen vooral wordt geweten aan een
gebrek aan theoretische onderbouwing . Met name de onduidelijke relatie tussen IT-varia-
belen en prestatie-indicatoren op organisatie-niveau speelt daarbij een rol . Daarnaast
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Mahrnoodd en Mann (1993) onderzoeken de relatie tussen IT-uitgaven en de prestatie van de organisatie . Het

artikel begint met een interessant overzicht van eerder onderzoek op dit gebied naar onder meer :
- invloed van IT op de financiële resultaten van levensverzekeraars (de onderzoekers concluderen dat

er een optimaal uitgavenniveau bestaat van 20 tot 25 % van de totale bedrij fskosten);
- invloed van IT-investeringen op de produktiviteit van produktiebedrijven (geen significante resul-

taten) ;
- een case-studie naar de relatie tussen de management-informatievoorziening en 'de beheersbaarheid

van de werkzaamheden bij een verzekeringsbedrijf, waarbij een positieve invloed op produktiviteit en
doorlooptijd werd gevonden.

De onderzoekers trachten een theoretisch beter gefundeerd exploratief onderzoek uit to, voeren naar de
invloed van IT up de prestatie. Zij benutten onder meer een databank van het tijdschrift Computerworld om

de data van 100 bedrijven te vergelijken . De volgende variabelen werden daarbij onderzocht :

1) onafhankelijke variabelen :
- (IT-budget) ! (omzet)
- boekwaarde van IT-activa
- (IT-personeelskosten) / (totale IT-budget)
- (IT-opleidingsbudget) / (totale IT-budget)
- (aantal PC's en terminals) / (aantal werknemers)

2) afhankelijke variabelen :
- return on investment
- return on sales
- omzetgroei
- (totale verkopen) / (totale activa)
- omzet per werknemer
- (marktwaarde van de onderneming) / (boekwaarde)

Na uitvoerige statistische analyse, komen onder meer de volgende significante verbanden naar voren-
het IT-opleidingsbudget laat een duidelijke relatie zien met financiële en verkoop-variabelen ;

- de auteurs claimen een (gecombineerde) positieve relatie tussen een combinatie vann in-
vesteringsvariabelen en de prestatie van de organisatie .

Zij concluderen dat er voldoende in IT geïnvesteerd dient te worden, maar dat het tevens zeer belangrijk is
deze investeringen te ondersteunen met opleiding en training . Het percentage van het IT budget dat aan
personeelskosten werd besteed bleek niet gerelateerd aan de prestatie. Afsluitend presenteren de onderzoekers
een model dat het verband tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen tracht te verhelderen . Zij

roepen op tot meer onderzoek op dit gebied, met meer expliciet onderzoek naar de complexe relaties tussen

de variabelen. Belangrijk is dat bedrijven bereid zijn de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar te stellen
.

wordt gewezen op het gebrek aan beschikbare eenduidige bedrijfsinformatie over dit
onderwerp .

Ad c) Operationele beheersing van IT (planning en control van de IT-functie en het beheer van
IT op tactisch en operationeel niveau) betreft thema's als systemen voor planning en
control van IT-diensten en kostprijsbepaling . Deze klasse wordt overigens door Bakos en
Kemerer niet expliciet genoemd .
Toch kent ook dit onderzoeksgebied een belangrijke bedrijfseconomische invalshoek en
leidt op zich weer tot verdere onderverdeling naar onder meer :
- systemen van interne doorbelasting (waarover diverse publicaties te vinden zijn) ;

- kostencalculatie
- budgettering
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Het aantal publicaties dat op dit gebied werd aangetroffen was beperkt . Er zullen enkele
genoemd worden ter illustratie : Nolan 1977 (kostenbeheersing van IT), Menzano 1991
(activity based costing voor informatiesystemen) en Allen 1987 (doorbelasting van auto-
matiseringsdiensten en informatiediensten als profit-centre). Weill en Olson (1989) be-
spreken de relatie tussen IT-investeringen en de IT-prestatie, geïllustreerd met een aantal
illustratieve mini-cases .
De relatief geringe aandacht in de wetenschappelijke literatuur voor dit onderzoeksgebied
lijkt onterecht gezien het grote belang van tactische en operationele beheersing . Gezien
het beperkte aantal en de grote verscheidenheid van de bovengenoemde publicaties wordt
plaatsing van dit gebied in het raamwerk achterwege gelaten .

IV . Industriële organisatie (IO) : Bakos en Kemerer refereren hier naar dat deelgebied van de micro-
economie dat het gedrag van organisaties en de gevolgen voor marktstructuren bestudeert. Vol-
gens Douma en Schreuder (1992) ontstond deze wetenschappelijke discipline in de jaren '50 met
als basis het S-G-P paradigma : de structuur (S) van een bedrijfstak bepaalt het gedrag (G) van de
bedrijven en, in ruil, de 'prestatie' (P) van de bedrijfstak . Later zijn de analyses ook vertaald
naar het bedrijfsniveau . IO erkent expliciet het bestaan van markt-imperfecties . Onderwerpen van
studie op dit terrein zijn markt-entree-barrières, innovaties, switching-kosten, integratie/differen-
tiatie en dergelijke .
Een belangwekkende publicatie op dit terrein, toegepast op IT, is die van Porter (1985) die stra-
tegische aspecten van IT behandelt . Bekend daarbij is de bespreking van concurrentiekrachten en
de waardeketen-analyse. Andere 'vroege' publicaties op dit gebied zijn van McFarlan et al .
(1983), McFarlan (1984) en Cash en Konsinsky (1985) .
Bakos en Treacy (1986) onderzoeken de relatie tussen de strategie van organisaties en het inzet-
ten van IT . Het uiteindelijke doel daarbij is te komen tot een normatief raamwerk voor het
management bij strategische beslissingen omtrent IT . Via een theoretische benadering pogen zij
om concepten uit de industriële economie en de organisatiekunde te integreren .
Barua, Kriebel en Mukhopadhyay (1991) komen via een theoretische analyse tot een analytisch
model voor de strategische effecten van IT-investeringen onder omstandigheden zoals het bestaan
van switching-kosten en het bestaan van efficiency-verschillen tussen aanbieders . Zij trachten in
een theoretisch fundament te voorzien voor het populaire onderwerp 'concurrentievoordeel door
IT-investeringen' (zie inzet 6) .
Clemons en Row (1991) stellen de vraag wanneer een op IT gebaseerde strategie kan leiden tot
blijvend concurrentievoordeel, ook gezien het gemak waarmee IT-toepassingen door concurrenten
geïmiteerd kunnen worden . Na een theoretisch betoog concluderen zij onder meer dat dit vooral
zo is wanneer IT wordt ingezet ter versterking van bestaande verschillen in strategische capaci-
teiten .

Bakos en Kemerer bespreken verder publicaties omtrent het effect van standaarden op marktver-
houdingen, het effect van de prijsstelling en switching-kosten, markt-entree barrières, tech-
nologie-diffusie (zie ook bijvoorbeeld Bakos 1991 en Pennings en Harianto 1992) etc . . Binnen
deze onderzoeksrichting is vooral een belangrijke kern van analytisch onderzoek te vinden .
Vooral op basis van de concepten van Porter bestaan er mogelijkheden voor een meer ontwerp-
gerichte benadering (bijvoorbeeld instrumenten voor informatie-strategie bepaling of het kijken
naar bedrijfsprocessen). Daarvan zijn echter tot op dit moment nauwelijks publicaties aangetrof-
fen. Dit terrein kenmerkt zich tevens door veel mogelijkheden voor analytisch onderzoek aange-
zien de theoretische concepten zich goed lenen voor de constructie van onderzoekbare hypothe-
sen. Het onderzoek bouwt vrij consequent voort op een gemeenschappelijke theoretische basis
maar praktische toetsing is nog nauwelijks tot ontplooiing gekomen .

V. Institutionele economie : met name de transactiekosten-theorie en de agentschaps-theorie (of
agency-theorie) worden door Bakos en Kemerer binnen dit terrein geplaatst. Dit deelterrein van
de economie bestudeert organisaties en besturingsstructuren, waarbij men expliciet uitgaat van
uiteenlopende belangen van de betrokkenen . Principes van 'bounded rationality' (beperkte rati-
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Barua, Kriebel en Mukhopadhyay (1991) ontwikkelen een analytisch model van de strategische gevolgen van
IT-investeringen. Met dit model kunnen de gevolgen van IT investeringen voor de concurrentieverhouding
worden verklaard, normatieve richtlijnen worden afgeleid met betrekking tot timing van investeringen evenals
reacties op concurrenten en kan het effect van concurrentie door middel van IT op de rentabiliteit van de
branche worden afgeleid . Elementen in het model, dat ter vereenvoudiging veronderstelt dat de bedrijfstak
bestaat uit twee concurrenten, zijn de volgende :
- de vraagfunctie, waarbij de vraag voor een individueel bedrijf afhankelijk is van de totale vraag en

van de relatieve produktkwaliteit;
- de opbrengstenfunctie ;
- de kostenfunctie (met vaste en variabele kosten) .

1?e onderzoekers gaan er van uit dat, onder de veronderstelling dat beide concurrenten uit zijn op maximali-
satie van de winst, er steeds een evenwichtssituatie zal optreden. De winstfunctie, ziet er als volgt uit .

Wi(X; , Xs)= [A + B (Xa - @X;)][R - C,XI I- R,X?

Waarbij.
- hV;(Xi , X~) de winst aangeeft voor bedrijf i bij een bepaald kwaliteitsniveau voor bedrijven i en j
- A en B constant zijn
- B(X, - CXj) het effect aangeeft van een kwaliteitsverschil bij een prijselasticiteit (0) op de vraag
- R - C,X, het rendement per vraageenheid aangeeft
- F;X,2 de vaste kosten weergeeft

De onderzoekers analyseren de volgende effecten :
- sequentieel versus gelijktijdig investeren in IT ter verhoging van de produktkwaliteit ;
-- het effect van verschillen in efficiencyniveaus met betrekking tot IT ;
- prijsstelling van de kwaliteitsverbetering ;
- het introduceren van 'switching kosten' voor de klant .

Onder de veronderstellingen van het model tonen zij onder meer het volgende aan :
- bedrijven met een relatief laag IT efficiencyniveau kunnen beter 'volgers' in de markt zijn, wanneer

IT wordt aangewend ter verhoging van de produktkwaliteit,
- het introduceren van 'switching-kosten" (kosten voor de klant, wanneer hij verandert van leverancier,

doordat hij een nieuw systeem moet kopen of ermee moet leren omgaan ; denk bijvoorbeeld aan
elektronisch bankieren) leidt in ieder geval tot toegenomen kosten voor de cli"en .t maar kan op de
bedrijfstak zowel positieve als negatieve effecten hebben ;

- onafhankelijk van de onderliggende kostenstructuur kan het noodzakelijk zijn voor bedrijven om, in
reaktie op de concurrent, tot investeringen over te gaan .

onaliteit van beslissers) en persoonlijke belangen vormen belangrijke uitgangspunten . Agency-
theorie is daarbij meer gericht op de interne organisatie terwijl de transactiekosten-theorie zich
meer richt op de relatie tussen markten en organisaties . Deze twee benaderingen zullen separaat
in beschouwing worden genomen .

Va) In de transactiekostentheorie staat het onderscheid tussen marktsturing (via het prijsme-
chanisme) en sturing door hiërarchie (centrale sturing) centraal . Deze sturing is nood-
zakelijk teneinde de coórdinatie te bewerkstelligen die noodzakelijk wordt door ar-
beidsverdeling. De basis voor deze theorie is voornamelijk gelegd door Williamson (zie
bijvoorbeeld Williamson 1975). De transactiekostentheorie benadrukt dat niet alleen de
produktiekosten relevant zijn maar dat ook rekening dient te worden gehouden met de
kosten van markt-transacties (extern) en interne transacties . Verder houdt de transactie-
kostentheorie rekening met beperkte rationaliteit en opportunistisch gedrag . Mogelijk kan
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deze theorie verklaringen bieden voor ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld
outsourcing (uitbesteden van IT-taken), decentralisatie van verantwoordelijkheden op het
gebied van IT en op het gebied van de invloed van IT op relaties tussen organisaties .
Ciborra (1985) ziet informatiesystemen als een mogelijkheid om de vele transacties tussen
leden van een organisatie (met andere woorden de relatie) te stroomlijnen en efficiënter te
maken. Hij bestrijdt daarbij de 'traditionele' aanpak van informatiesystemen die vooral
gericht is op het ondersteunen van individuele beslissers . Meer aandacht dient uit te gaan
naar collectieve beslissingen met, eventueel, uiteenlopende doelstellingen . In zijn theore-
tische betoog staat vooral het gecombineerd ontwerpen van organisaties en informatiesys-
temen centraal .
Malone et al . (1987) beredeneren dat de invloed van IT zal leiden tot een voorkeur voor
markt-gebaseerde transacties in plaats van hiërarchie.
Clemons en Row (1989) onderzoeken de invloed van IT op veranderingen in de struc-
turen van bedrijfstakken en relaties tussen ondernemingen . Zij baseren hun bespreking
van schaalgrootte, horizontale integratie en verticale integratie gedeeltelijk op inzichten
uit de institutionele economie en de industriële organisatie .
Suomi (1991) heeft het effect van Inter-Organisationele Systemen (IOS) op transactiekos-
ten onderzocht . Deze systemen tussen verschillende organisaties bieden immers de moge-
lijkheid om de kosten die samenhangen met transacties (bestelling, informatieuitwisseling
en facturering bijvoorbeeld) te verlagen (zie ook inzet 7) .

Op het gebied van de transactiekostentheorie wordt vooral voortgebouwd op de basis die
door Williamson is gelegd . Deze theorie biedt onderzoekers een basis voor de verklaring
van de invloed van IT op verhoudingen binnen bedrijfstakken (denk bijvoorbeeld aan de
invloed van EDI) en voor de verklaring van het ontstaan van nieuwe organisatiestructuren
(bijvoorbeeld netwerkorganisaties) . De vooral theoretische bijdragen in dit gebied (Va)
lijken tot onderzoekbare hypothesen te leiden . Empirisch verklarend of toetsend onder-
zoek is echter nog nauwelijks verricht .

Vb) De agentschapstheorie (ook aangeduid als agency-theorie of principal-agent theorie) bes-
tudeert de gevolgen van uiteenlopende doelstellingen van partijen in het geval van delega-
tie van beslissingsbevoegdheden. Douma en Schreuder (1992) maken onderscheid naar
een tweetal stromingen : een 'positive theory' die tracht organisatievormen te verklaren en
een 'principal-agent theorie', waarin vooral beloningsstructuren centraal staan . De tweede
stroming bedient zich daarbij veelal van formele mathematische modellen . Het feit dat
agenten (bijvoorbeeld managers of werknemers) niet altijd handelen op een wijze die
voor het bedrijf als geheel economisch ideaal is, leidt tot agentschapskosten zoals contro-
lekosten, 'bonding costs' en 'residual loss'. De principaal (aandeelhouders of hogere
managers) zal ervoor dienen te zorgen dat er adequate systemen voor control (prestatie-
meting en evaluatie), bevoegdheidsverdeling en beloning aanwezig zijn .

Op het gebied van de organisatie van de IT-functie, end-user-computing en dergelijke
zijn toepassingen goed denkbaar. Het aantal daadwerkelijk onderzochte toepassingen op
het gebied van IT is echter beperkt gebleven . Bakos en Kemerer hebben slechts een
gering aantal publicaties aangetroffen. Zij noemen toepassingen voor de vraag of IT-
afdelingen als cost- of profit-centre moeten worden gezien, het bepalen van interne
verrekenprijzen binnen het bedrijf, vraagstukken van end-user computing, maatstaven bij
de prestatiemeting van software-ontwikkelaars en voor vraagstukken van (de-)centralisatie
en organisatiestructurering .

Bakos en Kemerer zien vooral het vraagstuk van de operationalisering van de theoreti-
sche concepten als een belangrijke drempel voor verdergaande ontwikkeling . Kaplan
(1984) is van mening dat "agency theory should be viewed as a very exploratory inves-
tigation to develop a formal theory of the demand for information within the firm . But its
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Suomi (1991) beargumenteert dat de transactiekostenbenadering gebruikt kan worden bij het begrijpen van
inter-organisatorische systemen . Dit zijn systemen die met behulp van electronisch berichtenverkeer de
transacties tussen organisaties ondersteunen, Deze benadering noemt de volgende oorzaken van transactiekos-
ten (die afhankelijk zijn van specifieke kenmerken van een situatie: de specificity) :
asset specificity:
- specificiteit van locaal aanwezige grond- en hulpstoffen
- specificiteit vann produktiemiddelen
- specificiteit van menselijke capaciteit
- specificiteit in de tijd
overige :
- complexiteit van produktbeschrïjvingen, waardoor de afnemer kosten maakt om produkten te ver-

gelijken
- beperkte rationaliteit van menselijke actoren
- opportunisme

Interorganisatorische systemen kunnen worden ingezet om transactiekosten te verlagen via :
- integratie van informatieverwerkende processen
- beperking van de kosten van het produkt-selectieproces
- verlaging van communicatiekosten

De onderstaande tabel geeft een indruk van de effecten die van JOS-en te verwachten zijn op transacties .
Suomi argumenteert op basis van zijn analyse dat, door de verlaging van transactiekosten, hiërarchische
coórdinatie minder belangrijk wordt en meer coórdinatie door middel van het marktmechanisme plaatsvindt .

transactiekosten

effect asset specificity complexiteit beperkte opportu-
van produkt- rationaliteit nisme

menselijk fysiek beschrijving

integratie planning koppeling berichtenstan- presentatie cross-
tussen prod . daardisatie van meerdere checken van
functies (JIT) alternatiev . informatie

selectie keuze keuze tussen vergelijk- standaardi- presentatie
tussen materialen baarheid van satie alle
experts mogelijkhed . mogeli,jkh .

communic. snelle con- versnellen snellere on- snelle verza- wisselen
tacten voorziening derhandeling meling info info

limitations should be well recognized ." De ontwikkeling op dit gebied, toegepast op IT,
is dus nog in een beginstadium . Tot op dit ogenblik is het onderzoek vooral analytisch te
noemen met een maatschappelijk relevant karakter .

5. De stand van zaken in kaart gebracht en geëvalueerd

Op basis van paragraaf 4 is het mogelijk om de classificatie te genereren . Deze is weergegeven in figuur
2. De plaatsing van onderzoeksgebieden in de cellen van de matrix heeft plaatsgevonden op basis van een
algemene indruk van de gebieden, die kort zijn weergegeven aan het eind van elke bespreking . Dit
betekent uiteraard niet dat elke genoemde publicatie uit een bepaald gebied ook in die cel zou 'horen' .
De grootte van de aanduidingen (groot, middelgroot en klein) geeft de inschatting van de ontwikkeling
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die bepaalde onderzoeksgebieden hebben bereikt, wanneer gekeken wordt naar de in paragraaf 2 genoem-
de criteria .

TYPERING I J ontwerpgericht

fundamenteel M

maatsch. relevant Ma) NO tv.)
beleidsrelevant U118z) PON (IV) (LIb)

.praktijkonderzoek 1 1
I . ; Informatie-economie IIIb Performance van IT
IIa . Vraag/aanbod hardware IV . Ind. Org. (anal .)
11b . ' Vraag/aanbod software Va , Transactiekostenthec~rie
Mal : Invest, anal. (ontw.) Vb : Agency-theorie
iIIa2 - Invest. anal : (anal,)

Figuur 2. Overzicht van het besproken ITE-onderzoek

In het bovenstaande overzicht zijn de onderzoeksgebieden weergegeven, waarbij de grootte van de
aanduidingen aangeeft of het onderzoeksgebied :
- voortbouwt op bestaande theoretische concepten, deze verfijnt, verschillende

onderzoeksmethoden omvat en empirisch toetst (groot) ;
- enigszins voortbouwt op bestaande theorie, enige mate van empirische toetsing kent en meerdere

verschillende onderzoeksmethoden kent (middelgroot) ;
- nauwelijks een theoretische basis kent, een eenzijdige methodologische benadering kent en

nauwelijks hypothesen of ontwerpen toetst (klein) .

Hierbij dient echter gezegd te worden dat deze classificatie slechts een indruk kan geven van de grote
lijnen in het onderzoeksterrein . Enkele problemen die de classificatie kent zijn :
- overlappingen tussen de genoemde terreinen (er zijn onderzoeken bekend die in meer dan een

terrein geplaatst zouden kunnen worden) ;
- het overzicht van publicaties pretendeert geenszins volledig te zijn, evenmin als de gekozen

onderzoeksgebieden ;
- diversiteit binnen onderzoeksgebieden ;
- de 'subjectiviteit' van de inschatting van de 'volwassenheid' van onderzoeksterreinen .

De indruk komt echter naar voren op basis van figuur 2 dat het merendeel van het onderzoek een
duidelijk beleidsrelevant karakter kent; de praktische bruikbaarheid staat dus in vele gevallen centraal .
Alleen het huidige onderzoek op de gebieden institutionele economie en vraag/aanbod analyses (hardwa-
re) kan momenteel onder de noemer maatschappelijk relevant geschaard worden . De informatie-economie
lijkt op dit ogenblik nog een sterk fundamenteel karakter te hebben . Verder bevindt zich geen enkel
onderzoeksgebied in de categorie 'praktijkonderzoek' . Analytisch of ontwerpgericht wetenschappelijk
onderzoek in opdracht van een 'klant' en/of gericht op een specifiek praktijkprobleem is niet aangetrof-
fen. Ook valt op dat de onderzoeken vooral een analytisch karakter bezitten. Alleen op de gebieden
software-kostenschatting en investeringsanalyse komen diverse concrete ontwerpen naar voren (methoden
en instrumenten) als resultaat van onderzoek . Op basis van de inschatting van de ontwikkelingsgraad van
de onderzoeksgebieden blijkt dat het gebied van vraag/aanbodanalyses een hogere ontwikkelingsgraad
kent. De industriële economie en de performance-analyse zijn in de tweede categorie gerangschikt .
Vanwege het ontbreken van een theoretische basis of het ontbreken van empirisch onderzoek zijn de
overige onderzoeksgebieden nog klein weergegeven .
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We concluderen dan ook dat de IT-economie op vele gebieden nog in de kinderschoenen staat, gedeel-
telijk vanwege het ontbreken van een theoretische basis (met name financieel-economisch management)
en gedeeltelijk vanwege de nog beperkte 'operationalisering' van de theorie (met name de informatie-
economie en de institutionele economie) in de richting van praktisch relevante concepten . Alvorens in
paragraaf 8 ingegaan wordt op de consequenties hiervan, komt eerst recent Nederlands onderzoek op het
gebied van ITE aan de orde.

6. Nederlands(-talig) onderzoek

Ook in Nederland zijn de laatste jaren vele onderzoeksinspanningen op het terrein van economische
aspecten van informatietechnologie verricht . Deze zullen eerst kort besproken en geanalyseerd worden
per categorie.
I. Op het gebied van information economics is het aantal aangetroffen publicaties beperkt te noe-

men. In 1979 tracht bijvoorbeeld een NIBIN-werkgroep objectieve criteria te identificeren voor
de afweging van de kosten en het nut van informatie . Zij komen, na een studie van mogelijke
benaderingen, tot een aantal aanbevelingen om de objectiviteit inderdaad te verhogen . Kleijnen
(1980) is al eerder aan de orde geweest. Bemelmans (1985) gaat uitvoerig in op theoretische
aspecten van information economics . Hij concludeert echter dat deze benadering te vereen-
voudigd en 'rationeel' is om praktisch toepasbaar te zijn . Ook Ouwersloot, Nijkamp en Rietveld
(1991) bespreken (theoretisch) de economische aspecten van informatie en communicatie (info-
rmatie als produktiefactor, informatie ten behoeve van beslissingen en informatie als con-
sumptiegoed). Bij de studie van 'informatie' dient met deze verschillende 'rollen' van informatie
rekening te worden gehouden .

II. Op het gebied van vraag/aanbod analyses kan vooral verwezen worden naar Heemstra (1987 en
1989) die een overzicht geeft van factoren die van invloed zijn op de kosten van het software-
ontwikkelproces en van onderzoek op dit gebied. Zo zijn de effecten van de opleiding van
programmeurs, het gebruik van hulpmiddelen, hergebruik van software en moderne program-
meertechnieken onderzocht . Verder zijn hier weinig Nederlandse publicaties aangetroffen .

III. Op het gebied van financieel-economisch management van IT zijn de laatste jaren veel publicaties
verschenen, met name in de eerste en derde categorie :
a) De problematiek van het investeren in IT staat de laatste tijd in Nederland nogal in de

belangstelling. Zo zijn er verschillende boeken verschenen (Sebus 1991, Van Oirsouw et
al. 1992; beide overigens onder de verwarring scheppende titel 'informatie economie') en
is ook het aantal artikelen dat verschijnt niet gering . Deitz (1993) bestudeert het investe-
ren in IT ten behoeve van produktinnovatie . Van Reeken (bijvoorbeeld 1988 en Delahaye
en Van Reeken 1992) baseert zijn onderzoek vooral op de methoden van Parker et al . en
Bedell . Van Genuchten et al . (1992) ontwikkelen een methode voor de analyse van
kosten, baten en risico's van informatiesystemen, toegespitst op de rijksoverheid (daarbij
gebruiken zij tevens de methode van Parker et al .). Bruggeman et al . (1992) bespreken
de problemen en mogelijkheden bij de evaluatie van investeringen in geavanceerde pro-
duktie-technologie . Swinkels en Van Irsel (1992) geven een overzicht van tientallen
methoden en technieken die momenteel gebruikt kunnen worden bij het schatten van de
kosten en baten van IT-investeringen . Van Eekeren en Heinen (1992) bespreken een
methode voor de rechtvaardiging van investeringen in computernetwerken, waarbij zij
ook ingaan op het gebruik van een optie-benadering voor het inschatten van de baten . Op
dit gebied wordt vooral theoretisch georiënteerd onderzoek aangetroffen .

b) Pruijm (1992) vraagt zich af waarom het zo lastig is om een relatie te leggen tussen IT-
investeringen en het effect ervan . Hij stelt dat het ons vooral ontbreekt aan een goed
instrumentarium voor het meten van 'witteboordenproduktiviteit .' De Wit (1988) be-
spreekt de vraag of het gebruik van informatietechnologie heeft bijgedragen tot produk-
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tiviteitsgroei in het bankwezen . Hij concludeert dat er een positief verband is tussen de
'input' van communicatiediensten en de arbeidsproduktiviteit .

c) Acohen en Florijn (1992) bespreken (theoretisch) uiteenlopende onderwerpen op het
gebied van de kosten van informatievoorziening binnen bedrijven, zoals kostenbeheersing
en investeringsselectie. Bruggeman et al . (1992; ook genoemd onder IIIa) bespreken de
invloed van geautomatiseerde produktie-technologieën op de kostprijscalculatie . Een
NIBIN-werkgroep levert een praktisch georiënteerd rapport af over de problematiek van
doorbelasting van automatiseringskosten (Janszen 1987) . Preller en Bruggink (1991)
behandelen een beschrijvende gevalstudie van een bancaire instelling, waarin zij ingaan
op de beïnvloedbaarheid van kosten en doorbelasting, evenals op het verschil tussen
kosten en opbrengsten van aspecten van de gegevensverwerking. Siskens, Heemstra en
Van der Stelt (1989) bespreken een onderzoek naar kostenbeheersing bij automatiserings-
projecten. Zij concluderen dat bestaande methoden voor de begroting van automatise-
ringsprojecten slechts in beperkte mate worden toegepast . Overweg (1992) bespreekt de
voordelen van de verbijzondering van computerkosten met Activity Based Costing (ABC)
in plaats van de veel gebruikte verdeelsleutels (CVE-seconden e .d .) . In dit theoretische
artikel concludeert hij dat ABC een beter inzicht kan geven in de kostenstructuur .

IV. Betreffende de industriële economie heeft vooral de benadering van Porter in Nederland tamelijk
veel belangstelling ondervonden . Ribbers (bijvoorbeeld Ribbers 1990 en Ribbers 1992) bespreekt
mogelijkheden voor toepassing (en de beperkingen) van de modellen van Porter . Van den Berge
en Sprokholt (1990) passen de concepten van Porter toe in een (theoretische) bespreking van de
strategiche toepassing van informatietechnologie . In 1991 is in opdracht van Economische Zaken
een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het strategische belang van IT voor de Nederlandse
economie (het daarbij gebruikte onderzoeksmodel is voornamelijk gebaseerd op Porter) .

V. Op het gebied van institutionele economie betoogt Nooteboom (1992) dat het mogelijk is om met
behulp van informatietechnologie de transactiekosten bij uitbesteden te verlagen . Ontwikkelingen
op het gebied van IT zullen de tendens tot meer uitbesteden beperken . Ribbers et al . (1994)
beargumenteren na een theoretische analyse dat in vele gevallen EDI-systemen de transactiekos-
ten zullen verhogen . Groenenboom (1992) bespreekt (theoretisch) de organisatorische factoren
die het totstandkomen van interorganisatorische informatiesystemen beïnvloeden . Hij bespreekt
concepten uit onder meer de industriële organisatie en de institutionele economie en concludeert
dat, voordat met kan overgaan tot de beoordeling van de technologie bij het overwegen van een
interorganisatorisch systeem, de organisatorische aspecten dienen te worden beoordeeld . Overige
toepassingen van benaderingen uit de institutionele economie werden niet aangetroffen ; het lijkt
erop alsof deze benaderingen in Nederland nog slechts in beperkte mate belangstelling hebben
gekregen .

Met name de thema's IIIa, IIIc en IV hebben dus in Nederland op veel belangstelling mogen rekenen .
Het betreft daarbij vooral theoretische beleidsrelevante studies . Met name de information-economics
benadering van Parker et al. is populair, ondanks de beperkingen daarvan . De belangstelling voor infor-
matie-economie is tamelijk gering . Ook performance-analyses, vraag/aanbod-analyses en toepassingen
van de agency-theorie zijn niet of nauwelijks aangetroffen . Enige aandacht bestaat voor de transactiekos-
tentheorie. Opvallend ten opzichte van het eerder genoemde onderzoek uit het VK en de VS is vooral de
geringe aandacht voor analytisch onderzoek in de praktijk (exploratief/beschrijvend of toetsend/vergelij-
kend) .
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7. Ontwikkelingen in de onderliggende disciplines

De vraag zou gesteld kunnen worden in hoeverre het hiervoor ontwikkelde overzicht de ontwikkelingen
in de voornaamste 'onderliggende disciplines' van dit terrein, de bedrijfseconomie en de informatiekun-
de, weerspiegelt. Maakt de ITE voldoende gebruik van de ontwikkelingen die zich daar voordoen?

Kaplan (1984) heeft enkele van de hierboven geschetste benaderingen geëvalueerd (met name information
economics en institutionele economie) . Zijn belangrijkste conclusies zijn wellicht het gebrek aan case-
onderzoek ("if managerial accounting is to progress, we will need to start collecting our anecdotes from
1980s corporations") om te kunnen leren van de praktijk en de noodzaak voor management accountants
om te leren ook met niet-financiële maatstaven te werken ("financial measures would continue to be
collected and reported, but would not necessarily be the primary measure by which managers and
divisions are evaluated") . Met betrekking tot de transactiekosten-benadering stelt hij dat de bijdrage
daarvan vooral het conceptuele, verklarende, kader is maar dat ontwerpgerichte toepassing tot dusver
nog niet heeft plaatsgevonden . Ook voor agency-theorie en information-economics komt hij tot dezelfde
conclusies .

Voor wat betreft de industriële economie stellen Van Cayseele en Schreuder (1988) dat er in de laatste
tien jaren er een duidelijke vooruitgang is te ontdekken met betrekking tot de toepassing van economi-
sche concepten in de strategiebepaling van ondernemingen . Dit komt met name doordat de industriële
economie zich ook meer is gaan richten op het niveau van bedrijfstakken en individuele ondernemingen .

Ryan et al. (1992) bespreken "the growing awareness of the gap between the theory and practice of
management accounting" . Zij concluderen dat "much of the content of current textbooks is derived from
(normative) research (based primarily on neoclassical economics) which took place in the 1950s and
1960s." Bestaande theorie van management accounting lijkt veelal uit te gaan van 'positivistische'
vooronderstellingen die kunnen leiden tot generaliseerbare en toetsbare verbanden en voorspellingen . Dit
geldt voor gebieden van management accounting die zich bezig houden met investeringsanalyse, budget-
tering en kostencalculatie, maar ook voor information economics en agency-theorie . Op deze basis is het
volgens de auteurs niet goed mogelijk om specifieke situaties te verklaren of om richtlijnen te genereren
voor individuele managers . De verklaring en probleemoplossing op dit niveau moet dan ook vooral
worden gezocht in de sociaal-organisatorische context, hetgeen een diepgaande 'holistische' aanpak van
onderzoek vereist, bijvoorbeeld in de vorm van gevalstudies .

Op het gebied van de informatiekunde hebben Cheon, Grover en Sabherwal (1993) op basis van een
vergelijkende literatuurstudie (bijna 500 artikelen uit de periode 1980-1989, voornamelijk op basis van
abstracts) getracht de stand van zaken op het gebied van empirisch onderzoek in informatiesystemen in
kaart te brengen. Op basis van de criteria die zij aanbrengen voor vooruitgang in een onderzoeksgebied
(variatie en balans in onder meer de onderzoekstypen en de onderzochte variabelen en de nadruk op
toetsende in plaats van exploratieve onderzoeken) kunnen ze echter geen duidelijke vooruitgang aantonen .
Zij pleiten voor meer toetsend-vergelijkend onderzoek, in plaats van of complementair aan de momenteel
overheersende exploratief-vergelijkende invalshoek .

We horen dus in de 'basisdisciplines' van IE-economie vooral de roep om meer theoretische onder-
bouwing (informatiekunde) en voor meer case-gericht c .q. holistisch onderzoek. Dit strookt in zekere zin
met de conclusies uit paragraaf vijf dat de theoretische ondergrond op vele gebieden versterking of
operationalisering behoeft en dat er weinig wetenschappelijk praktijkonderzoek op dit gebied gedocumen-
teerd (of wellicht uitgevoerd) wordt .
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8 . De praktische relevantie en implicaties voor toekomstig onderzoek

Het voorgaande dient uiteraard gezien te worden in het licht van de 'eigen' aard van het fenomeen
informatietechnologie . Scott Morton (1991) bespreekt dit onder de titel "IT Is Different" . Informatietech-
nologie kan zowel de directe produktie van goederen en diensten veranderen als de coërdinerende
functies, waarbij effecten van tijd en afstand teniet gedaan kunnen worden. Nolan en Schotgerrits (1989)
bespreken het potentieel van informatie om de huidige organisatiestructuren drastisch te wijzigen en te
verbeteren, op weg naar een dienstenmaatschappij (met name op het gebied van communicatie-infrastruc-
turen). Greveling en Kokke (1989) zien de aandacht in de toepassing van IT verschuiven van het streven
naar efficiency naar concurrentie en communicatie .

We zien dus dat informatietechnologie op alle niveaus voor drastische veranderingen kan zorgen : op het
niveau van individuele arbeidsplaatsen, binnen bedrijven (organisatiestructuren), binnen bedrijfstakken en
op het niveau van economieën. Veranderingen op macro-niveau vereisen echter ook inzicht in de effecten
op micro- en meso-niveau . Gezien het essentiële belang van informatietechnologie voor het bedrijfsleven
en de toenemende complexiteit van de toepassingen en de consequenties daarvan, lijkt een intensivering
en verbreding van economisch-georiënteerd onderzoek naar informatietechnologie (binnen Nederland)
geen overbodige luxe . De aanwending van informatietechnologie door bedrijven geschiedt immers,
expliciet of impliciet, met het oog op toekomstige economische gevolgen . Zolang deze gevolgen echter
nog in nevel gehuld zijn, zullen er vele vragen en onzekerheden blijven bestaan omtrent de rol en de
waarde van IT in onze economie .

We hebben gezien dat de economie vele mogelijkheden biedt om onderzoek in te bedden in een theoreti-
sche basis . De informatie-economie, neoklassieke economie, de industriële organisatie, de micro-econo-
mie en de institutionele economie zijn enkele van de vele mogelijkheden die daarvoor bestaan . Zoals ook
eerder naar voren is gekomen verdient de theoretische inbedding meer aandacht . Pas dan zal onderzoek
in de praktijk inderdaad kunnen leiden tot samenhangende nieuwe inzichten . Gezien de nauwe samenhang
tussen organisatorische, technische en economische aspecten lijkt de praktijk van informatietechnologie in
toekomst belang te hebben bij een bedrijfskundige praktijkgerichte benadering, waarin deze aspecten in
samenhang worden beschreven en/of ontworpen . De bedrijfskunde kan daarbij terugvallen op een brede,
hoewel nog niet altijd even goed operationaliseerbare, bedrijfseconomische ondergrond .

Ondanks het praktijkgerichte karakter van het meeste onderzoek, kan de praktijk nog slechts in beperkte
mate profiteren daarvan . Interessante resultaten betreffen instrumenten voor software-kostenschatting en
inzicht in bijvoorbeeld de kostenontwikkeling en schaalgrootte-effecten. Verder biedt de industriële
economie relevant inzicht in de (mogelijke) invloed van IT-toepassingen op de concurrentiepositie .
Tenslotte is er momenteel sprake van een goede maar nog prille aanzet tot meer begrip van organisatori-
sche en economische consequenties van IT-toepassingen en instrumenten voor de evaluatie van IT-
investeringen .

Gezien het toenemende belang van IT op communicatie en organisatie, is het aannemelijk dat met name
de institutionele economie en de industriële economie een groeiende invloed zouden kunnen hebben .
Voordat dit leidt tot praktisch bruikbare concepten, dient vooral in de institutionele economie nog veel
werk te worden verricht. De invalshoeken van investerings-analyse en performance-analyse zullen waar-
schijnlijk vooral kunnen profiteren van meer aandacht voor de theoretische onderbouwing teneinde meer
samenhang en structuur binnen dit gebied te kunnen realiseren. Daarnaast zal waarschijnlijk de toepas-
sing in de praktijk (ontwerpend of analytisch praktijkonderzoek) belangrijker worden .

Voor de Nederlandse onderzoekspraktijk kan exploratief (verkennend) analytisch onderzoek een wezen-
lijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het inzicht in de praktijk van de besluitvorming en van de
veelheid van consequenties van IT op bedrijfs- en bedrijfstakniveau . Anderzijds kan de praktijk veel
ondersteuning vinden bij wetenschappelijk (ontwerpgericht) praktijkonderzoek met een degelijke econo-
mische basis. Relatief 'achtergebleven' lijkt vooral de aandacht voor IT-performance (de meetbaarheid
van de effecten van IT op verschillende niveaus) en voor mogelijkheden van de institutionele en indus-
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triële economie (waarbij de aandacht wordt gericht op veranderingen in marktstructuren en organisatie-
structuren onder invloed van IT) .

9. Afsluiting

In dit artikel is getracht om een aantal belangrijke economische benaderingen van het fenomeen infor-
matietechnologie op een rijtje te zetten, aan te geven in hoeverre de praktijk kan profiteren van het
onderzoek dat tot op heden is uitgevoerd en een perspectief te geven op toekomstige mogelijkheden .
Algemeen kan geconstateerd worden dat zowel ons begrip van informatietechnologie (analytisch) als de
praktijk van het management van informatietechnologie nog volop in ontwikkeling zijn . Gezien de
specifieke aard van informatietechnologie en de razendsnelle ontwikkelingen is dit echter niet ver-
bazingwekkend te noemen .

Bakos en Kemerer stellen naar aanleiding van hun artikel dat "as research in information systems and
economics grows in interest and acceptance, it can be expected that a cumulative tradition will begin to
emerge" . Dit wordt ook hier weer benadrukt . Met name de ontwikkeling van een goede theoretische
basis is van wezenlijk belang voor begrip van de praktijk . Met dit artikel is gepoogd aan te geven hoe en
in welke mate de economische wetenschap hierbij van nut kan zijn. Vele van de geschetste benaderingen
bieden aan de onderzoeker zeer bruikbare instrumenten om de complexe praktijk van de toepassing van
informatietechnologie beter te begrijpen c .q. te besturen. Gezien de drastische veranderingen die zich in
onze economie voltrekken onder invloed van IT, is het verder uitbouwen van onderzoek op dit gebied
zeker geen overbodige luxe. Toepassen van de theorie (en dus veel aandacht voor het theoretische kader)
en leren van de praktijk zijn de sleutelwoorden daarbij, waarbij evenwicht nodig is tussen de analytische
en de ontwerpgerichte onderzoeksinspanningen . Dit geldt ook voor de Nederlandse situatie .

De auteur dankt drs. E. G.J. Vosselman, dr. R.J. Kusters en prof.dr. C. van Dam voor hun waardevolle
suggesties naar aanleiding van eerdere versies van dit artikel .
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